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1. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТЯГОМ 

2016 р. 
 

№ Наукова тема, 

реєстраційний номер,  

термін виконання, 

відповідальні 

Короткий опис результатів  

Кафедра романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства 

  На теоретико-методологічному рівні  
У межах виконання держбюджетної теми 0116U006607 «РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР У 

КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» 2016-2020 

Розробляється теоретична та емпірична детермінація критеріїв ідентифікації проблем міжкультурної комунікації з 

огляду на паралельну динаміку лексико-фразеологічних та текстових конструктів європейських лінгвокультур;  

Випрацьовуються тактики подолання міжкультурних комунікативних перешкод з огляду на специфіку розвитку рівнів 

сучасних європейських лінгвокультур 

• проведено польові дослідження параметрів ефективності впровадження інформаційних комунікативних 

інструментів у навчанні іноземних мов та міжкультурної комунікації 

• досліджено становлення  специфіки розвитку рівнів сучасних європейських лінгвокультур 

• вивчається взаємозалежність та взаємозумовленість процесів розвитку рівнів сучасних європейських мов 

• випрацьовано параметри співвіднесеня компонентів комунікативної компетентності та рамки міжкультурної 

мокпетентності (за рекомендаціями юнеско). 

• визначено параметри ефективності впровадження інформаційних комунікативних інструментів у навчанні 

іноземних мов та міжкультурної комунікації 

• започатковано спільний проект вивчення номовної ідентичності діаспори парагваю кафедри романської філології 

та славістичного центру університету Дель Норте,  М.Асунсьйон, Парагвай 

1. Проведено польові дослідження параметрів ефективності впровадження інформаційних комунікативних 

інструментів у навчанні іноземних мов та міжкультурної комунікації  

• Rusudan K. Makhachashvili «Open Verbal E-Environment: Research Premises and ICT Tools» //”Open educational E-

Environment of modern university” № 2 (2016) ISSN: 2414-0325, Erih Plus, Google Scholar, Universal Impact Factor);   

• Yuliya A. Shtaltovna “Education environment democratization as a higher education development strategy”//”Open 

educational E-Environment of modern university” №2 (2016) ISSN: 2414-0325  Erih Plus, Google Scholar, Universal Impact 

Factor) 

• Харченко Т. Г. Индивидуализация обучения будущих преподавателей средних школ в современной Франции// 

«Нижегородское образование». Н. Новгород, 2016. №4, c.51-59. РІНЦ 

• Ананьєва Л.В. Формування навичок іншомовного професійного діалогічного мовлення із застосуванням елементів 

ділової гри. – Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері 

зовнішніх зносин. – Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (3 червня 2016 р.). - Київ: 

Дипломатична акадамія при МЗС України, 2016 рік. – С. 63-66 РІНЦ 



•  Ананьєва Л.В. Формування професійної мобільності студентів філологічних спеціальностей. – Сборник 

публикаций мультидисциплинарного научного журнала “Архивариус” по результатам XII международной научно-

приктической конференции“Наука в современном мире” ( 25 сентября 2016 года). – КиЇв: мультидисциплинарный 

научный журнал “Архивариус”, 2016. – С.14 -19 ISSN: 2524-0935 РІНЦ 

• Лягіна І.А. Використання міжпредметних зв’язків у навчанні молодших школярів французького діалогічного 

мовлення / І.А.Лягіна //Areas of scientific thought// Materials of the XII International research and practical conference, 

December 30, 2015 – January 7, 2016. – Sheffield: Science and Education, 2015 / 2016. – С. 74 – 76. 

2.Досліджено становлення  специфіки розвитку рівнів сучасних європейських лінгвокультур (Монографія 

Phenomenology of Cyberspace: Communicating Myth Across the Word [Text] / R. Makhachashvili – UK: Cambridge Scholars 

Publishers, 2015. – 317 p.) – Indexed 2016 by Web of Science 

3. Вивчається взаємозалежність та взаємозумовленість iсторичних процесів розвитку рівнів сучасних європейських 

мов 

1. Циганок Ольга. Опис курсу риторики Чернігівського колегіуму «Reginae hortus eloquentiae...» [Сад цариці 

красномовства...] (1717/18 н. р.) / Ольга Циганок // Сіверянський літопис. – 2016. – №1. – С. 52–56.  

2. Циганок Ольга. Дві риторики Кременецького єзуїтського колегіуму  / Ольга Циганок // „Київські полоністичні 

студії”. – Т. XXVIІ. – К: ДІА, 2016. – С. 216–226.  

3. Павленко Сергій, Циганок Ольга. Циганок. Лист І.Мазепи з Ромнів до С.Лещинського  / Сергій Павленко, Ольга 

Циганок // Сіверянський літопис. – 2016. – №2. – С. 78–87.  

4. Циганок Ольга. Система релігійних цінностей у поетиці Митрофана Довгалевського "Сад поетичний" (1736/37) / 

Ольга Циганок // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. - К., Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 53–56. 

5. Циганок Ольга. Про курс риторики чернігівського колегіуму   «Informator…» [Інформатор] (1718) / Ольга Циганок 

// Сіверянський літопис. – 2016. – №2. – С. 33–36.  

6.Циганок Ольга. Про рецепцію псалмів у трактаті Йосипа Верещинського „Excitarz” [Будильник] (1591) / Ольга 

Циганок // Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка. – Вип. 3. – 2015. – С. 103–109. 

7. Циганок Ольга. Поетика «Appia in Parnassum [...]» [Аппієва дорога на Парнас] (1704/05) та її київське джерело / 

Ольга Циганок // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. – Київ: Логос, 2015. – С. 267–274. 

8. Циганок Ольга. Про українську теорію похоронної промови XVII ст. / Ольга Циганок // Студії з україністики. – 

Випуск XVI. – Київ, 2016. – С. 530–540. 

9. офіційне опонування «Лінгвопоетика латинськомовних авторів ранньомодернової України кінця XVII – початку 

XVIII ст.», Київський національний університет ім. Т. Шевченка, канд. дисертація Ластовець Марії Юріївни 

10. Редагування латинського тексту видання: Смотрицький Мелетій. Тренос, або Плач Єдиної Святої Помісної 

Апостольської Східної Церкви... – К. : Талком, 2015. – 560 с. 

11. Мікіна О. Г. Греко-латинські мовні контакти крізь призму семантичної еволюції // Парадигма пізнання: 

гуманітарні питання, 2016. ― № 8 (19). ― С. 72-89. 

12. Боса В.П. Експресивний синтаксис як засіб відображення периферійної зони ЛСП «депресивний стан» у 

художніх текстах: Міжнародна науково-практична конференція «МОВА, ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА: АКТУАЛЬНІ 

ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ», м.Львів 2016 

13 Боса В.П. Лексико-семантична група на позначення базової ознаки лексико-семантичного поля «депресивний 

стан», «нудьга», «байдужість» In: XXVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука 

на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», Переяслав-Хмельницький 2016,  



14. Вдовиченко В.А. Референдум all’italiana: виклик для єдиної Європи // Зовнішні справи. – 2016. – №12. – С. 18-22. 

Лягіна І.А.  «Навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення на засадах міжпредметних 

зав’язків» до міжнародного наукового журналу «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» (Назва конференції 

«Humanities and Social sciences in the Era of Globalization – 2017»,  28.05.2017 м. Будапешт.(подана до друку). 

15. Санжарова Г.Ф. Отход от традиций латинскоязычной хронистики: топосы и новации в исторических работах 

Кристины Пизанской // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип.18. – 

Т. III (178). – С.74-79. 

16 Ананьєва Л.В. Формування навичок іншомовного професійного діалогічного мовлення із застосуванням елементів 

ділової гри. – Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері 

зовнішніх зносин. – Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (3 червня 2016 р.). - Київ: 

Дипломатична акадамія при МЗС України, 2016 рік. – С. 63-66 

3.Видано навчальні посібники Граматичний практикум з іспанської мови. Дійсний спосіб. К.:Київ. ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2015. - 160 с. (Кожемяко В.М.), та Практикуйте іспанську мову. Навч.посібник К.: Київ. ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2016. - 152 с. Кожемяко В.М. 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в Університеті Грінченка 
У межах виконання держбюджетної теми 0116U006607 «РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР У 

КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» 2016-2020 

• накопичується база релевантного емпіричного (мовного, дискурсивного, комунікативного) матеріалу дослідження 

пріоритетних тенденцій розвитку рівнів сучасних європейських лінгвокультур;  

• упроваджуються методики усунення міжкультурних комунікативних лакун при розробці навчальних технологій та 

програм з теорії мовної комунікації, теорії та практики перекладу, лінгвістичної інтерпретації тексту, порівняльної 

лексикології та порівняльної стилістики у вищий школі. 

• вивчаються соціолінгвістичні аспекти процесів словникового складу сучасних європейських мови;  

• розробляються соціальні підсистеми лінгвокультур та проблеми перекладацької мовної практики й дидактики;  

• розбудовуються перекладознавчі засади та параметри євро-української міжкультурної комунікації; ( зокрема 

«Парагвайські читання» студентські переклади українською лірики Х.Маркоса, та студентські переклади 

французькою мовою сучасних українських поетів) 

• розбудовуються мовні засади конструкції та трансформації європейської міжкультурної ідентичності. 

• Розроблено та впроваджено навчальну методику Викладання французької мови-медіа комунікації при вивченні 

дисциплін магістерського циклу 035 Філологія (Романські мові з перекладом) 

• проведено науково-методологічний семінар «Принципи навчання на науково-дослідній основі» 

• проведено науковий семінар  «Сучасні  тенденції філологічних досліджень» 

• День Європейських мов в КУБГ 

• розробляється  проект якісної оцінки лідерського потенціалу керівного складу  «International Study Of Leadership 

Development In Higher Education 2016» експерт проф.Махачашвілі Р.К.   

• розбудовуються перекладознавчі засади та параметри євро-української міжкультурної комунікації; ( зокрема 12 

засідань “Майстерні літературного перекладу” студентські переклади українською французьких, італійських, 

іспанських, парагвайських поетів) 

• розбудовуються мовні засади конструкції та трансформації європейської міжкультурної ідентичності 

• проведено 4 науково-методологічний семінари: «Принципи навчання на науково-дослідній основі» та «Дні науки 



на кафедрі романської філології» 

• проведено 4 наукові семінари  «Сучасні  тенденції філологічних досліджень» та «Науковий доробок магістрантів 

та молодих вчених» 

• проведено 2 круглих столи молодих науковців Магістерський диплом - Перший крок у велику науку) 

• участь у «Всеукраїнському науковому семінарі з проблем теоретичного мовознавства «Речення і текст: процеси 

породження та техніки інтерпретації» 26 жовтня 2016р. Київський університет імені Бориса Грінченка – 

Махачашвілі Р.К., Шталтовна Ю.А., Ананьєва Л.В., Копитіна А.С.,  

• Сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації за «Лідерським модулем», 03-04листопада 2016р., 

Київський університет імені Бориса Грінченка – Махачашвілі Р.К., Копитіна А.С., 

• 11 травня 2016 в рамках Фестивалю наук КУБГ відбувся науковий семінар-презентація та обговорення наукового 

доробку магістрантів та  бакалаврантів кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства. 

Протягом 6 годин студенти представляли результати своїх наукових досліджень студентам молодших курсів та 

викладачам кафедри, жваво відповідали на запитання. 
• Впроваджено в навчання студентів наших студентів напряму навчання Французька філологія та 

Міжнародна інформація досвід інтерна Савінової Анастасії з Університету Сорбонна 4, Париж, Франція під 

час її стажування на кафедрі романської філології. 

• Студенти італійського напряму навчання здійснили переклад поетичних творів італійських найвидатніших письменників, 

таких як Ада Негрі, Альда Меріні, Уго Фосколо, Умберто Саба . Під керівництвом викладача кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства Ярової Я.С. 

• 400-річчя зі дня смерті Сервантеса, студенти III і IV курсу іспанської мови в університеті Бориса Грінченка в Києві, 

зіграли дві театральні вистави, які студенти самі написали під час своїх практичних занять: "Мрії мого життя" і 

"Хитромудрий дивний подарунок Сервантеса" під керівництвом Хуана Хосе Санчеса Діаса, 

• Участь викладачів кафедри  Всеукраїнський науковий семінар з проблем теоретичного мовознавства «Речення і 

текст: процеси породження та техніки інтерпретації» 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в м. Києві 

• 1. РОЗРОБЛЕНО ТА ВПРОВАДЖЕНО НАВЧАЛЬНУ МЕТОДИКУ ВИКЛАДАННЯ 
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ-МЕДІА КОМУНІКАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН 
МАГІСТЕРСЬКОГО ЦИКЛУ 035 ФІЛОЛОГІЯ (РОМАНСЬКІ МОВІ З ПЕРЕКЛАДОМ) 

1. Розроблено та впроваджено соціальну програму «З Києвом і для Києва»: «Курси іспанської мови для осіб третього 

віку»  

2. Організація та проведення фіналу конкурсу студентських художніх перекладів ліричного доробку Х.М.Маркоса 

«Парагвайські читання Guarani de Juan Manuel Marcos» Студенти іспанського напряму переклали українською мовою 

збірку “Poemas y canciones”, яка складається з 54 віршів Хуана Мануеля Маркоса, деякі з яких мають кілька 

авторських перекладів і презентували їх в авторському читанні. 

3. День відкритих дверей кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства, учні 

спеціалізованих шкіл м.Києва  відвідали лекцію з країнознавства Іспанії Кожемяко В. М., відвіали заняття носіїв 

іспанської мови Хоакіном Карбонелєм і Хуан Хосе Санчес Діасом,  Викладачів італійської мови кафедри Бабенко В.О. 

і Ярова Я.С. та доцентів французької мови Ананьєва Л.В. і Зверева М.А.  

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=769:%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%AF%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=772:%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81-%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/4285-vseukrainskyi-naukovyi-seminar-z-problem-teoretychnoho-movoznavstva-rechennia-i-tekst-protsesy-porodzhennia-ta-tekhniky-interpretatsii.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/4285-vseukrainskyi-naukovyi-seminar-z-problem-teoretychnoho-movoznavstva-rechennia-i-tekst-protsesy-porodzhennia-ta-tekhniky-interpretatsii.html
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=508:%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=706:%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=772:%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81-%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=703:%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=769:%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%AF%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=504:%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=710:%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


4.анкетування серед студентів І-ІІІ курсів на знання історії Бабиного Яру до вшановання пам’яті жертв Бабиного Яру.  

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено на національному рівні 
• Написано та виграно грант КМДА 2017 «Створення відео- та аудіогідів  Києвом європейськими та східними мовами», Інститут 

філології Київського університету імені Бориса Грінченка (група авторів Єременко О.В., Доценко О.Л., Махачашвілі Р.К., 

Шталтовна Ю.А., Семеніст І.В.) 

• З 27.03 по 1.04 У роботі журі олімпіади ІV етап XXXV Всеукраїнської учнівської олімпіади із французької мови 

взяли участь представники нашої кафедри – професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства, доктор педагогічних наук Харченко Т.Г. (заступник голови) і доцент кафедри, кандидат педагогічних 

наук Зверева М.А. (експерт-консультант). 
• переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015/2016 н. р.- Новик Олеся, студентка 

III курсу Гуманітарного інституту (група ФІТб-1-1-4.0д) – у галузі “Романо-герменські мови і літератури”. 

• перемога студентів в конкурсному відборі за програмою академічної мобільності ЕРАЗМУС на 2017р. в 

університеті Кадіз, Іспанія  Чупригіна Альона, студентку ОКР “магістр” (1 курс) спеціальності “Іспанська філологія” 

Інституту філології. Котова Тетяна, студентку ОКР “магістр” (1 курс) спеціальності “Іспанська філологія” Інституту 

філології. 

• Проведено всеукраїнську мультимедійну студентську комунікативно-мовну акцію Привітання параолімпійської 

збірної України «Я пишаюся!» іспанською, французькою, італійською, англійською, німецькою мовами.  

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено на міжнародному рівні 

• РОЗРОБЛЕНО МООС МОДУЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАСОВОГО ВІДКРИТОГО ОН-ЛАЙН 
КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ КОЛАБОРАЦІЇ У 
МІЖКУЛЬТУРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» В МЕЖАХ  7-Ї РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ 
ЄВРОКОМІСІЇ З ПИТАНЬ НАУКИ ТА ОСВІТИ IRNET РОЗРОБНИК ПРОФ.  МАХАЧАШВІЛІ 
Р.К.   

• Розроблено МООС модуль міжнародного масового відкритого он-лайн курсу «Інформаційно-комунікативні 

інструменти колаборації у міжкультурному навчальному середовищі» в межах  7-ї рамкової програми Єврокомісії з 

питань науки та освіти IRNet (International Research Network for study and development of new tools and methods for 

advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) Розробник проф.  

Махачашвілі Р.К 

• Розробляється  проект якісної оцінки лідерського потенціалу керівного складу  «International Study of Leadership 

Development in Higher Education 2016» Експерт проф.Махачашвілі Р.К.   

• Представлення перспектив наукової міжнародної співпраці Київського університету імені Бориса Грінченка та 

Університету Фоджі, Італія під час стажування за програмою академічності еразмус+ та Участь у урочистому 

оголошенні про підписання двосторонньої прямої угоди про академічну співпрацю між Unifg та КУБГ 

• Залучено до колаборації у проектах Horizon 2020, KA2, розширення дії програми академічної мобільності студентів 

та науковців Erasmus+ 2018-2019, Marie Sklodowska-Curie Actions,  у спільних наукових проектах італійської асоціації 

італьяністів і дослідницької лабораторії ERID та інші типи академічної співпраці. 

• 12 занять інтенсивного безкоштовного курсу «Академічна англійська мова», організованої Офісом Еразмус в 

університеті Фоджа рівня С2 PROFICIENCY OF ENGLISH для студентів програми Еразмус + з Іспанії, Македонії, 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=709:%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=710:%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irnet.us.edu.pl/


 

2. МІЖНАРОДНА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

 

2.1. Подання аплікаційної форми (заявки) для участі у рамкових, колективних міжнародних проектах  
 

України та Португалії (Шталтовна Ю.А.) 

• Організація навчання студента Університету м. Фоджа, Італія, Alessandro Tasso, в рамках европейської програми 

академічних обмінів Erasmus+, приймає участь у практичних заняттях зі студентами I та II курсів напряму італійська 

філологія. 

• Представлено результати вивчення демократизації мови і освіти в розрізі концептології та вивчення явища 

демократизації в інших сферах життя за допомогою представлених підходів студентам Гуманітарного факультету 

університету Фоджі, Італія, 

• Упроваджено в навчальний процес досвід та методику викладання італійської мови, отриманий під час академічного 

стажування в Університет Фоджі, Італія (Бабенко В.О., Ярова Я.С., Шталтовна Ю.А.) 

• Упроваджено в навчальний процес досвід та методику викладання італійської мови, отриманий під час академічного 

стажування в університеті Данте Агільєрі, Реджо ді Калабрія, Італія) 

• Під час академічного стажування як visiting professor, Шталтовна Юлія викладала лекції італійським студентам 

англійською та італійською мовами: 

1. The study of democratisation of the English language and teaching process 

2. Internationalisation OF MODERN linguistic education in Ukrainian Universities 

3. Global democratization studies and intercultural communication as a part of European identity research 

4. The neologisms in contemporary English as the means of global democratization process 

• Впровадження досвіду експертів міжнародного проекту Європейської Комісії IRNET prof. Antonio Dos Reis і prof. 

Paolo Pinto, які після доповіді на міжнародній науково-практичної конференції «Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету» долучилися до відкритого обговорення теми «Персональні стратегії навчання іноземній 

мові» на відкритому заняттi доц. Шталтовної Юлії Анатоліївни з групою студентів другого курсу (французька мова) 

• Представлення перспектив наукової міжнародної співпраці Київського університету імені Бориса Грінченка та 

Університету Фоджі, Італія. Під час стажування за програмою академічності еразмус+, Ю.А.Шталтовна, представила 

основні напрямки наукового пошуку великому зібранню усього наукового складу Гуманітарного інституту за участі 

директора інституту професора Маліна та проректору з наукової роботи університету Фоджі. 

підписання двосторонньої прямої угоди про академічну співпрацю між Unifg та КУБГ; представлення та обговорення 

перспектив залучення до колаборації у проектах Horizon 2020, KA2, розширення дії програми академічної мобільності 

студентів та науковців Erasmus+ 2018-2019, Marie Sklodowska-Curie Actions, участь у спільних наукових проектах 

італійської асоціації італьяністів і дослідницької лабораторії ERID та інші типи академічної співпраці. 

№ Назва проекту Автор / автори проекту Організація, 

до якої подавався запит 

Результати  

(отримано, відхилено, прийнято до 

розгляду та ін.) 

Кафедра романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства 

Linguistic Studies in European Identity Development,  (Мовні 

студії у формуванні європейської ідентичності) 2016 

VINNIKOVA Nataliia,  

Rusudan Makhachashvili,  

Tatiana Kharchenko,  Marina 

Ministry of Education and 

Science of Ukraine,  

Сampus France 

прийнято до розгляду 

http://if.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-romano-hermanskykh-i-skhidnykh-mov/sklad-kafedri.html?pid=752&sid=711:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

2.2.  Подання аплікаційної форми (заявки) на отримання індивідуального гранту для проведення досліджень / стипендії для навчання 

за кордоном 
 

 

 

 

2.3 Участь у Міжнародних конференціях  

 
Проведені конференції  

 

Відповідальні особи Співорганізатори 

Лютий 2016  

IRNet round table debate В Лусіадському університеті м.Лісабон, Португалія 

За сприяння 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти 

Морзе Н.В., 

Махачашвілі Р.К. 

European Commission, 

Лусіадський університет 

м.Лісабон, Португалія 

Zvereva,  Yuliya Shtaltovna 

HORIZON 2020,  МОДУЛЬ ЖАНА МОНЕ «Досвід 

європейського нормотворення в галузі мовної політики як 

засіб урегулювання мовного конфлікту в Україні», лютий 

2017 

Доценко О.Л., Махачашвілі 

Р.К., Шталтовна Ю.А.  

EUROPEAN COMISSION прийнято до розгляду 

№ Назва проекту Автор / автори проекту Організація, 

до якої подавався запит 

Результати  

(отримано, відхилено, прийнято до 

розгляду та ін.) 

Кафедра романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства 

Erasmus+ Академічна мобільність для викладачів Ярова Яна Станіславівна Universita di Foggia Вересень 2016 отримано 

Erasmus+ Академічна мобільність для викладачів Бабенко Валерія Олегівна Universita di Foggia Вересень 2016  отримано 

Erasmus+ Академічна мобільність для 

викладачів/адміністраторів 

Шталтовна Юлія 

Анатоліївна  

Universita di Foggia Жовтень 2016 отримано 

Erasmus+ Академічна мобільність для студентів 

італійського відділення 

Москаленко Анастасія Universita di Foggia Січень-липень 2016 

отримано 

Erasmus+ Академічна мобільність для студентів 

італійського відділення 

Голик Марія Universita di Foggia Січень-липень 2016 

отримано 

Закордонне стажування-підвищення кваліфікації Наваренко  Інна Анатоліївна Universidad de Saragosa Листопад 2016 отримано 

Erasmus+ Академічна мобільність для студентів іспанського 

відділення 

Чупригіна Альона Universidad de Cadiz Листопад 2016 прийнято до 

розгляду 

Erasmus+ Академічна мобільність для студентів іспанського 

відділення 

Котова Тетяна Universidad de Cadiz Листопад 2016 прийнято до 

розгляду 

Підготовка аплікаційної заявки на участь у міжнародних 

наукових програмах. Участь у семінарі для викладачів, 

аспірантів, докторантів «Міжнародні грантові програми: 

можливості для наукових досліджень» 05 квітня 2017р. 

Копитіна А.С.  прийнято до розгляду 

http://irnet.us.edu.pl/


IRNet (International Research Network for study and development of new tools and 

methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning 

and intercultural competences) 

Травень 2016  

DIVAi в університеті Костянтина Філософа, Словаччина 

За сприяння 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти 

IRNet (International Research Network for study and development of new tools and 

methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning 

and intercultural competences) 

Морзе Н.В., 

Махачашвілі Р.К. 

European Commission, 

університет Костянтина Філософа, 

Словаччина 

Вересень 2016 

ICTE в Остравському університеті, м. Острава, Чехія За сприяння 7-ї рамкової 

програми Єврокомісії з питань науки та освіти IRNet (International Research 

Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical 

science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) 

Морзе Н.В., 

Махачашвілі Р.К. 

European Commission, 

Остравський університет, м. 

Острава, Чехія 

Вересень 2016 

 «Open educational E-Environment of modern university» в Київському університеті 

ім.Б.Грінченка м.Київ, Україна 

За сприяння 7-ї рамкової програми Єврокомісії з питань науки та освіти 

IRNet (International Research Network for study and development of new tools and 

methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning 

and intercultural competences) 

Морзе Н.В., 

Махачашвілі Р.К. 

European Commission, 

Київський університет 

ім.Б.Грінченка м.Київ, Україна 

7th Annual International Scientific Conference - Theoretical and Practical Aspects of 

Distance Learning. Subtitle: IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. 

Морзе Н.В. 

Махачашвілі Р.К. 

European Commission 

IRNet (International Research Network for study and development of new tools and 

methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning 

and intercultural competences) 

2015-2017 Експерт  Махачашвілі Р.К. 

 

Horizon 2020; Individual grants expertese 2015-2020 Експерт  Махачашвілі Р.К. 

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України» 28–29 квітня 

2017 р. у місті Люблін, Польща. 

Копитіна А.С.  

Участь у дистанційному семінар «Фонди ЄС: можливості фінансування 

індивідуальної мобільності молодих науковців та докторантів», 26 січня у Києві. > 

Копитіна А.С.  

Міжнародна науково-практична конференція «Економічне співробітництво в 

контексті євразійської співпраці», 29-30 листопада 2016 р, тези на тему: «NEW 

INVITE TO ITALY-KOREAN RELATIONS: ASSESSING PARTNERSHIP 

PRIORITIES», рр..29-33. 

Вдовиченко В.А.  

Міжнародний круглий стіл до 25-ліття незалежності України «Україна за 25 років 

незалежності: громади, політичний плюралізм, суспільство», КНЕУ, 28 жовтня 

2016 р.; тези на тему «Роль грантового забезпечення у розвитку громадянського 

суспільства в Україні» 

Вдовиченко В.А.  

http://irnet.us.edu.pl/
http://irnet.us.edu.pl/
http://www.osu.eu/index.php?kategorie=34366
http://irnet.us.edu.pl/
http://www.osu.eu/index.php?kategorie=34366
http://irnet.us.edu.pl/
http://irnet.us.edu.pl/


Міжнародний круглий стіл «ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ В США 2016 РОКУ: 

НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ», Історичний факультет КНУ імені Тараса 

Шевченка: http://www.history.univ.kiev.ua/images/rizne-pdf/Rizne-one/Info.pdf 

Вдовиченко В.А.  

Security Jam (online security conference), Friends of Europe, Brussels, 28 April 2016: 

http://www.friendsofeurope.org/event/the-2016-security-jam/ 

Вдовиченко В.А.  

«Школа євроатлантичної солідарності» грудень 2015- грудень 2016, Фонд Конрада 

Аденауера, Центр інформації та документації НАТО 

Вдовиченко В.А.  

«Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій». – м. Київ. 

Дата проведення: 30.11.2016. Тема доповіді: «Міжпредметні зв’язки у навчанні 

французького діалогічного мовлення учнів четвертого класу». 

Лягіна І.А.  

Méthode Tendences, première méthode hybride en français langue étrenrangère. Clé 

Internationale. – Kyiv. Date: 11.10.2016; 

Лягіна І.А.  

27.03.2017-08.04.2017 прийняття участі в конференції в м.Барселона «Інклюзивна 

освіта в Україні та Іспанії» у якості слухача та перекладача ( 72 год) 

Черепашук О.В.  

Доповідь на секції Формування відкритого освітнього е - середовища університету 

як фактор підвищення якості освіти у міжнародних науково-дослідних проектах 

Open educational e-environment of modern university 2016  

Шталтовна Ю.А.  

Участь у пленарному засіданні, організації перебування закордонних колег та 

участь у воркшопі під час міжнародної конференції «Open educational e-

environment of modern University» 

Шталтовна Ю.А. 

Махачашвілі Р.К. 

 

 

3. ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ  
 

3.1. Статті у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science 
 

№  Вихідні дані статті База даних (Scopus або Web of Science) 

Кафедра романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства 
 Morze N., Makhachashvili R., 

Smirnova-Trybulska E.  

Communication in education: ICT-tools assessment. // 

DIVAi – 2016, №11. 

Web of Science 

 Morze N., Makhachashvili R., 

Smirnova-Trybulska E. 

Recommended Applications for Making Presentations 

and Didactic Videos. Some Research Results : ICT-tools 

assessment. // DIVAi – 2016, №11. 

Web of Science 

 

3.1. Публікації у наукових колективних міжнародних монографіях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та 

Web of Science 
 

№  Вихідні дані монографії База даних (Scopus або Web of Science) 

Кафедра романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства 
 Rusudan Makhachashvili  

“Teacher-student collaboration: 

Theoretical and Practical Aspects of distant learning 

 

Колективна міжнародна монографія, University of 

Silesia Press, 2016 

http://www.history.univ.kiev.ua/images/rizne-pdf/Rizne-one/Info.pdf
http://www.friendsofeurope.org/event/the-2016-security-jam/
http://www.friendsofeurope.org/event/the-2016-security-jam/
https://youtu.be/G6fqjSVTw-4
https://youtu.be/G6fqjSVTw-4


challenges and opportunities” 
 Rusudan Makhachashvili 

“Collaboration in research activities: 

ICT tools assessment” 

Theoretical and Practical Aspects of distant learning 

 

Колективна міжнародна монографія, University of 

Silesia Press, 2016 

 Rusudan Makhachashvili. 

Phenomenology of Cyberspace: 

Communicating Myth Across the Word  

/ R. Makhachashvili – UK: Cambridge Scholars 

Publishers, 2015. – 317 p. 
Indexed 2016 by Web of Science 

 
 

4. НАУКОВА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ. ДІЯЛЬНІСТЬ  НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
 

4.1. Список студентських публікацій (як одноосібних, так й у співавторстві з викладачами) 
№  Вихідні дані  Науковий керівник (ПІБ, посада 

кафедра/ НДЛ) 

Кафедра романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства  

1 

1 
Кушнір А.О. 

 

Жінка як суб’єкт художньої оповіді та іспанське суспільство: соціальні ролі в 

діахронічному аспекті / Анна Олегівна Кушнір // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія Філологія. – Одеса, 2016 р. – Вип. 22. – С.155–159. 

Єременко Олена 

Володимирівна, Директор 

Інституту філології, доктор 

філ.наук, професор 
    
 Кушнір А.О. 

 

«Ієрархія цінностей у романі «Еспідо Фрейре «Заморожені персики» як відображення 

національної ментальності», 2016 р. Подано до друку до фахового збірника у галузі 

літературознавство «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність.» Криворізького 

національного університету. 

Єременко Олена 

Володимирівна, Директор 

Інституту філології, доктор 

філ.наук, професор 
 Слиш Г.І. Соціальна новина: від тексту до дискурсу. // Наукові записки Національного універстету 

"Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі : І.В. 

Ковальчук, О.Ю. Костюк, Л.М. Коцюк. - Острог: Видавництво Національного університету 

"Острозька академія", 2016. – Вип. 60. – С. 295–297. 

Шталтовна Юлія 

Анатоліївна. кандидат 

філологічних наук, доцент 

 
1 Слиш Г.І.  

 

Текст vs дискурс крізь призму соціального життя. Студії з філології та журналістики: зб. 

наук. праць / Редкол.: В.В. Барчан, Л.О. Белей, Н.Ф. Венжинович (відп. ред.) та ін. - Вип. 4. 

- Ужгород : Ґражда, 2016. - С. 172-173. 

Шталтовна Юлія 

Анатоліївна кандидат 

філологічних наук, доцент 
 Копитіна А.С.  

 

Bербалізація концепту «ПРОСТІР» на прикладі англомовного та франкомовного газетного 

дискурсів / А.С.Копитіна // Мова та література у полікультурному просторі: матеріали 

міжнародної практичної конференції : м. Львів,12-13 лютого 2016 р. – Львів: ГО "Наукова 

філологічна організація " ЛОГОС", 2016. – 188с. – cc.162-165. 

Шталтовна Юлія 

Анатоліївна. кандидат 

філологічних наук, доцент 

 
 Москаленко А.О. Жаргонізми в публіцистиці як прояв демократизації сучасної італійської мови. // Наукові 

записки Національного універстету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник 

наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, О.Ю. Костюк, Л.М. Коцюк. - Острог: 

Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. – Вип. 60. – с.189-

191. 

Шталтовна Юлія 

Анатоліївна. кандидат 

філологічних наук, доцент 



 Костюк Р.О. Класифікація культурно-політичних концептів// Збірка наукових студентських праць 

«Магістерські дослідження», КУБГ, 2016 

участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Філологія і лінгвістика в 

сучасному суспільстві» (м. Київ, 21-22 жовтеня 2016 року). 

стаття: «Класифікація культурно-політичних концептів», Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 жовтня 2016 року);  

«Вербалізація італійських культурно-політичних концептів, які пов’язані з іменем Маттео 

Ренці та його політичних соратників», «Студентський науковий вісник» національного 

університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, 2017 рік) 

Махачашвілі Русудан 

Кирилевна, 

доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

П Гольцева М. Пареоміологічна картина світу італійського мовного соціуму (на матеріалі ономастичних 

одиниць) // Збірка наукових студентських праць «Магістерські дослідження», КУБГ, 2016 

участь у ІV Міжнародной науково-практичной конференції «Актуальні проблеми 

філології» (м. Чернівці, 9 - 10 грудня 2016 року). 

стаття «Власне ім’я як складова італійських паремій»,Матеріали  ІV Міжнародной науково-

практичной конференції «Актуальні проблеми філології» (м. Чернівці, 9 - 10 грудня 2016 

року). 

стаття «Когнітивна структура італійських паремій з власними іменами», студентський 

науковий вісник інституту української філології та літературної творчості імені А.Малишка 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Махачашвілі Русудан 

Кирилевна , доктор 

філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

 Макаліш А. А. Студентський жаргон в інтернет-комунікації іспаномовних країн // Збірка наукових праць 

Дніпровського державного технічного університету, секція «Освіта». – Дніпро: 

Видавництво Дніпровський Державного Технічного Університету, 2017. (подано до друку) 

Махачашвілі Русудан 

Кирилевна , доктор 

філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

 Москаленко А.О. Публікація наукової статті у Наукових записках Національного універстету "Острозька 

академія", Участь у X Міжнародній науково-практичній конференції „Міжкультурна 

комунікація: Мова – Культура – Особистість” Національний університет „Острозька 

академія”,  

подання наукової статті до участі у XII  Європейській конференції з Соціальних та 

Гуманітарних наук у м. Катанія, Італія.  

виграла грант за Програмою Європейських обмінів Еразмус+ і успішно навчалась в 

університеті м.Фоджі протягом семестру 2016 року 

Участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт. 

Шталтовна Юлія 

Анатоліївна. кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

4.2. Наукові гуртки студентів  
Назва наукового 

гуртка 

ПІБ керівника Періодич

ність 

роботи 

гуртка 

Кількі

сть 

учасн

иків 

Результати діяльності і рівні презентації 

досягнень (університетський, міський, 

всеукраїнський, міжнародний) 

ПІБ презентаторів Дата 

презент

ації 

Кафедра романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства   



Наукова школа з 

феноменології, 

онтології та 

трансформативної 

динаміки  сучасних 

логосфер  

 

Махачашвілі 

Русудан 

Кирилевна, 

доктор 

філологічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри 

1-2 рази 

на місяць 

 Щорічне проведення наукових заходів: 

симпозіумів, конференцій, семінарів;  

Готується до захисту: 3 докторські дисертації, 9 

кандидатських дисертації, 

Науково-методологічний семінар «Принципи 

навчання на науково-дослідній основі» 

Науковий семінар  «Сучасні  тенденції 

філологічних досліджень» 

День Європейських мов в КУБГ 

Науково-методологічний семінар «Дні науки на 

кафедрі романської філології» 

Науково-практичний семінар «Науковий доробок 

магістрантів та молодих вчених» 

Круглий стіл молодих науковців Магістерський 

диплом - перший крок у велику науку 

Толстікова Катерина, 

Латун Ольга, Кацюба 

Марина, Ковшова  

Ірина, Євтушенко 

Катерина, Чупригіна 

Альона, Степанова 

Катерина,  

Кондрашова Тетяна,  

Соломахіна 

Вероніка, Ципільова 

Христина , Гольцева 

Марія,  Макаліш А. 

А. Костюк Р.О. 

 

Теоретико-

методологічні засади 

особістісно-

орієнтованого 

навчання 

європейських мов 

Харченко Тетяна 

Гадульзянівна 

доктор 

педагогічних наук, 

доцент 

 

1 раз на 

місяць 

 Науково-методологічний семінар «Принципи 

навчання на науково-дослідній основі» 

Науковий семінар  «Сучасні  тенденції 

філологічних досліджень» 

День Європейських мов в КУБГ 

Науково-методологічний семінар «Дні науки на 

кафедрі романської філології» 

Науково-практичний семінар «Науковий доробок 

магістрантів та молодих вчених» 

Круглий стіл молодих науковців Магістерський 

диплом - перший крок у велику науку 

Білоцерковець 

Людмила, 

Романюк Катерина  

 

Демократизація 

європейських мов 

Шталтовна Юлія 

Анатоліївна. 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент  

 

1-2  рази 

на місяць 

5 Участь у Всеукраїнському конкурсі наукових 

робіт: 

Москаленко А.О. «І prestiti italiani nel corso del 

tempo come la dеmostrazione della 

democratizzazione della lingua italiana» 

Участь в програмам академічної мобільності: 

Москаленко А.О. семестр навчання в 

університеті м.Фоджі, Італія за програмою 

Європейської академічної мобільності КА1, 

ЕРАСМУС+. 

Голик М.А. семестр навчання в університеті 

м.Фоджі, Італія за програмою Європейської 

академічної мобільності КА1, ЕРАСМУС+. 

Участь студентів у конференціях та публікації 

Слиш Г.І., Копитіна 

А.С., Москаленко 

А.О., Голик М.А. 

 



студентів: 

1. Слиш Г.І. Соціальна новина: від тексту до 

дискурсу. // Наукові записки Національного 

універстету "Острозька академія". Серія 

"Філологічна" : збірник наукових праць / 

укладачі : І.В. Ковальчук, О.Ю. Костюк, Л.М. 

Коцюк. - Острог: Видавництво Національного 

університету "Острозька академія", 2016. – Вип. 

60. – С. 295–297. 

2. Слиш Г.І. Текст vs дискурс крізь призму 

соціального життя. Студії з філології та 

журналістики: зб. наук. праць / Редкол.: В.В. 

Барчан, Л.О. Белей, Н.Ф. Венжинович (відп. 

ред.) та ін. - Вип. 4. - Ужгород : Ґражда, 2016. - 

С. 172-173. 

3.Копитіна А.С.  Bербалізація концепту 

«ПРОСТІР» на прикладі англомовного та 

франкомовного газетного дискурсів / 

А.С.Копитіна // Мова та література у 

полікультурному просторі: матеріали 

міжнародної практичної конференції : м. 

Львів,12-13 лютого 2016 р. – Львів: ГО "Наукова 

філологічна організація " ЛОГОС", 2016. – 

188с. – cc.162-165.  

4. Москаленко А.О. Жаргонізми в публіцистиці 

як прояв демократизації сучасної італійської 

мови. // Наукові записки Національного 

універстету "Острозька академія". Серія 

"Філологічна" : збірник наукових праць / 

укладачі : І.В. Ковальчук, О.Ю. Костюк, Л.М. 

Коцюк. - Острог: Видавництво Національного 

університету "Острозька академія", 2016. – Вип. 

60. – с.189-191. 

Сучасні 

Соціолінгвістичні 

Студії 

Зверева Марина 

Анатоліївна 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

1 раз на 

місяць 

3 Науково-методологічний семінар «Принципи 

навчання на науково-дослідній основі» 

Науковий семінар  «Сучасні  тенденції 

філологічних досліджень» 

День Європейських мов в КУБГ 

Науково-методологічний семінар «Дні науки на 

кафедрі романської філології» 

Загоруйко 

Маргарита  

 



 

4.3. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  

5. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
5.1. Докторські дисертації, які захищені працівниками структурного підрозділу Університету у поточному році 

 

ПІБ Місце і форма навчання (денна, 

заочна, здобувач), спеціальність 

Тема дисертації Місце захисту, шифр 

спеціалізованої вченої ради 

Науковий  керівник / 

консультант 

     

 

5.2. Кандидатські дисертації, які захищені штатними працівниками Університету у поточному році 
 

ПІБ Місце і форма навчання (денна, 

заочна, здобувач), спеціальність 

Тема дисертації Місце захисту, шифр 

спеціалізованої вченої ради 

Науковий керівник 

Кафедра романських мов та порівняльно-типологічного мовознавства 

Вдовиченко Вікторія 

Андріївна 

Дипломатична академія України при 

Міністерстві закордонних справ 

України, здобувач, 

Спеціальність – 07.00.02 – всесвітня 

історія 

Італійська республіка в 

європейському інтеграційному 

процесі (1992-2009) 

Д 26.728.01 Дипломатичної 

академії України при 

Міністерстві закордонних 

справ України 

Доктор історичних наук, 

професор, член-

кореспондент НАН 

України Віднянський 

Степан Васильович 

 

6. ІНШЕ (вказати ті аспекти наукової діяльності, у т.ч. міжнародної, які не зазначені у звіті) 

 

7. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ 

 

 

8. ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА 2017 РІК 

Науково-практичний семінар «Науковий доробок 

магістрантів та молодих вчених» 

Круглий стіл молодих науковців Магістерський 

диплом - перший крок у велику науку 

Голова НТ структурного підрозділу ___________________________________________________ 

Проведені заходи 

ГРІНЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ: Науково-методологічний семінар «Дні науки на кафедрі романської філології»  

виступи-презентації пошукових робіт студентів 4го курсу (французька, італійська, іспанська мови)  та учасників 

МАН 

Дата 

6 та 8 грудня 2016 

Структурний підрозділ  

 

1. 



 

 

Структурний підрозділ  

1. 


